


 
Nye regler for permanent opholdstilladelse  
Efter vedtagelsen af Lovforslaget L87 er de grundlæggende betingelser for permanent 
opholdstilladelse ændret og der er indført supplerende betingelser.  
 
Folketinget vedtog den 26. januar 2016 nye regler for permanent opholdstilladelse, jf. lov nr. 102 af 3. februar 2016 
om ændringer af udlændingeloven. De nye regler gælder for ansøgninger om permanent opholdstilladelse, som er 
indgivet fra og med den 10. december 2015 eller senere.  
 
De væsentligste ændringer i forhold til tidligere regler om permanent opholdstilladelse er: 

o Opholdskravet ændres fra 5 til 6 års lovligt ophold i Danmark. Dog kan opholdskravet opfyldes efter 4 års 
lovligt ophold, hvis ansøger opfylder 4 nye supplerende integrationsrelevante betingelser. 

o Karensperioderne forlænges i forbindelse med visse typer kriminalitet. Under en karensperiode er ansøger 
udelukket fra at få opholdstilladelse. 

o Kravet om bestået Prøve i Dansk 1 ændres til krav om bestået Prøve i Dansk 2 (eller en danskprøve på et 
tilsvarende eller højere niveau).  

o Reglen om, at flygtninge efter 8 års lovligt ophold kan få lempeligere adgang til permanent ophold, ophæves. 

o Kravet om beskæftigelse ændres til mindst 2 år og 6 måneder inden for de sidste 3 år. Tidligere var kravet 
mindst 3 års beskæftigelse inden for de sidste 5 år. Uddannelse og deltidsbeskæftigelse indgår ikke længere i 
opgørelsen af beskæftigelseskravet. 

o Der tilføjes 4 nye supplerende betingelser, hvoraf 2 betingelser skal være opfyldt for at få permanent 
opholdstilladelse efter 6 års lovligt ophold. 

De nye regler er beskrevet nærmere på nyidanmark.dk. Her følger en overordnet opremsning af alle de 
grundlæggende og efterfølgende de supplerende betingelser: 
 
GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER 
For at få permanent opholdstilladelse skal man opfylde følgende grundlæggende betingelser: 

• Man skal fortsat opfylde betingelserne for den opholdstilladelse, man har. 
• Man skal være over 18 år.  
• Man skal have boet lovligt i Danmark i mindst 6 år. Hvis man opfylder alle 4 supplerende betingelser, skal 

man dog kun have boet lovligt i Danmark i mindst 4 år.  
• Man må ikke have begået visse typer af kriminalitet.  
• Man må ikke have forfalden gæld til det offentlige, medmindre der er givet henstand.  
• Man må ikke have modtaget offentlig hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven inden for 

de sidste 3 år.  
• Man skal have accepteret en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. 
• Man skal have bestået Prøve i Dansk 2 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau. 
• Man skal have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse (mindst 30 timer om ugen) eller udøvet selvstændig 

erhvervsvirksomhed i mindst 2 år og 6 måneder inden for de sidste 3 år. 
• Man skal fortsat være i arbejde (min 15 timer om ugen) på det tidspunkt, hvor Udlændingestyrelsen træffer 

afgørelse i sagen.  
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SUPPLERENDE BETINGELSER 
For at få permanent opholdstilladelse skal man udover de grundlæggende betingelser også opfylde mindst 2 af 4 
supplerende betingelser. De 4 supplerende betingelser rangerer lige, og det er derfor uden betydning, hvilke 2 
ansøgeren opfylder.  

Hvis man opfylder alle 4 supplerende betingelser, vil man kunne få permanent opholdstilladelse efter at have boet 
lovligt i Danmark i mindst 4 år. 

De 4 supplerende betingelser er: 

• Man skal have bestået en medborgerskabsprøve* eller have udvist aktivt medborgerskab i Danmark.  
• Man skal have haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 4 år 

inden for de sidste 4 år og 6 måneder.  
• Man skal have haft en årlig skattepligtig indkomst på gennemsnitligt 270.000 kr. (2016-niveau) eller derover 

de sidste 2 år. 
• Man skal have bestået Prøve i Dansk 3, eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.  

 
*Medborgerskabsprøven er en ny skriftlig prøve, som er under etablering. Det er endnu ikke muligt at gå op til prøven. 
Den første prøve forventes at blive afholdt medio 2016. Det er meningen, at medborgerskabsprøven herefter vil blive 
afholdt to gange årligt. Indtil medborgerskabsprøven er blevet afholdt første gang, er det ikke muligt at opfylde den 
supplerende betingelse om medborgerskab ved at bestå medborgerskabsprøven. Man skal i stedet have udvist aktivt 
medborgerskab. 
 
 
YDERLIGERE INFORMATION 
Læs mere om de nye betingelser for permanent opholdstilladelse på nyidanmark.dk 
Læs lovforslag nr. L 87 som vedtaget ved Lov nr. 102 af 3. februar 2016 
 
 
 
 

Nye regler for familiesammenføring til personer med  
midlertidig beskyttelsesstatus 

Fremover skal en flygtning med midlertidig beskyttelsesstatus have forlænget sin 
beskyttelsesstatus efter 3 år, før end vedkommende kan få sin familie til Danmark. 
 
Folketinget vedtog den 26. januar 2016 nye regler for familiesammenføring til udlændinge i Danmark med midlertidig 
beskyttelsesstatus efter udlændingelovens § 7, stk. 3.  

Loven træder i kraft den 5. februar 2016 og gælder fra denne dato for familiesammenføring til alle udlændinge med 
beskyttelsesstatus – uanset hvornår opholdstilladelsen efter § 7, stk. 3, er givet, og uanset om der inden den 5. 
februar 2016 er indgivet ansøgning om familiesammenføring. 

De nye regler betyder, at indtil en midlertidig beskyttelsesstatus eventuelt forlænges efter 3 års ophold, er det 
normalt ikke muligt at få familie til Danmark.  

Kun hvis det følger af Danmarks internationale forpligtelser, vil en familiesammenføring være mulig tidligere end efter 
3 års ophold. Det kan fx være tilfældet, hvis den herboende person før udrejsen fra hjemlandet har passet en 
handicappet ægtefælle i hjemlandet, eller hvis den herboende har alvorligt syge mindreårige børn i hjemlandet. Det 
kan også være tilfældet i de situationer, hvor barnet er kommet til Danmark som uledsaget mindreårig. Her kan 
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https://www.lovtidende.dk/pdf.aspx?id=177348


hensynet til barnets tarv tale for, at der gives tilladelse til familiesammenføring med fx forældre på et tidligere 
tidspunkt.  

 
 Information til personer med midlertidig beskyttelsesstatus 

Udlændingestyrelsen vil i den kommende tid skriftligt kontakte de personer, der har fået opholdstilladelse efter 
udlændingelovens § 7, stk. 3, og orientere om de nye regler om familiesammenføring.  

 
YDERLIGERE INFORMATION 
Reglerne for familiesammenføring for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus er beskrevet på nyidanmark.dk 
Opdateret ansøgningsskema kan findes via søg i blanketter på nyidanmark.dk 
Læs Lovforslag nr. L 87 som vedtaget ved Lov nr. 102 af 3. februar 2016 
Læs desuden mere i vedhæftede ’Faktaark om de nye regler for familiesammenføring, når den herboende udlænding 
har midlertidig beskyttelsesstatus efter udlændingelovens § 7, stk. 3’.  
 
 
 

Pr. 1. marts 2016 indføres gebyrer på ansøgninger  
indenfor familiesammenføringsområdet 

Ansøgning om familiesammenføring, forlængelse af opholdstilladelse som familiesammenført 
og ansøgning om permanent opholdstilladelse er pr. 1. marts 2016 omfattet af gebyrbetaling. 
 
Fra 1. marts 2016 skal der i de fleste tilfælde betales gebyr, når en udlænding søger om en opholdstilladelse eller om 
forlængelse af en opholdstilladelse indenfor familiesammenføringsområdet.  
 

Det samme er tilfældet, når en udlænding søger om permanent opholdstilladelse. Det gælder både, når udlændingen 
er i Danmark på grundlag en familiesammenføring, og når udlændingen har opholdstilladelse som flygtning. Desuden 
skal der i de fleste tilfælde betales gebyr, hvis man vil klage over en afgørelse eller anmode om, at en sag bliver 
genoptaget.  
 
De nye gebyrer er en del af ændringen af udlændingeloven, lov nr. 102 af 3. februar 2016, som blev vedtaget af 
Folketinget den 26. januar 2016. 
 
Undtagelser fra gebyrbetaling 
 
Gebyrkravet kan i visse tilfælde fraviges. Hvis Danmarks internationale forpligtelser eller EU-reglerne tilsiger det, skal 
der ikke betales gebyr ved førstegangsansøgning om familiesammenføring og ved ansøgning om forlængelse heraf.   
Det gælder fx, hvis den herboende, der søges om familiesammenføring til, er flygtning.  
 
YDERLIGERE INFORMATION 
Du kan læse mere om de nye gebyrregler og gebyrsatserne i næste nyhedsbrev fra Udlændingestyrelsen, som vi 
forventer at udsende primo marts 2016. 
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https://www.nyidanmark.dk/da-dk/ophold/familiesammenfoering/aegtefaeller/flygtninge/personer-midlertidig-beskyttelsesstatus.htm
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Blanketter/SearchForms.htm?searchType=forms
http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20151/lovforslag/L87/20151_L87_som_vedtaget.pdf
https://www.lovtidende.dk/pdf.aspx?id=177348


Inddragelse af opholdstilladelse ved ferierejser 

Flygtninge der har fået opholdstilladelse efter § 7, stk. 1-3 mister fremover normalt deres 
opholdstilladelse, hvis de rejser til hjemlandet.  
 
Fra den 1. februar 2016 skærpes reglerne i udlændingelovens § 19, stk. 2, nr. 4, om inddragelse af opholdstilladelse. 
Reglerne omhandler flygtninge, der rejser på ferierejser til deres hjemland tidligere end 10 år efter, de blev meddelt 
asyl på baggrund af § 7, stk. 1-3. Det omfatter bl.a. opholdstilladelse på baggrund af en risiko for, at flygtningen vil 
blive udsat for forfølgelse, tortur eller dødsstraf ved tilbagevenden til hjemlandet. 
 
Fremadrettet vil udgangspunktet være, at flygtninges opholdstilladelse inddrages, hvis de rejser til hjemlandet uden at 
der er en ganske særlig grund til rejsens gennemførelse. Der kan eksempelvis være tale om ganske særlige grunde, 
hvis rejsen skyldes dødsfald eller alvorlig sygdom i den nærmeste familie. 
 
 Det er flygtningen selv, der skal godtgøre, at der foreligger ganske særlige grunde til rejsen. Det er ikke tilstrækkeligt, 
at ansøgeren forud for rejsen har fået ophævet rejsebegrænsningen i sit pas, men de oplysninger, der er fremlagt i 
den forbindelse vil indgå i Udlændingestyrelsens behandling af inddragelsessagen. 
 
YDERLIGERE INFORMATION 
Læs mere om inddragelse af opholdstilladelse på nyidanmark.dk 
 
 

 
Integrationspotentialekriterium genindføres 
Sproglige forudsætninger, uddannelse og motivation for at blive integreret, er fremover nogle af 
de forhold, der vil blive lagt vægt på ved udvælgelsen af kvoteflygtninge. 
 
Kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge ændres, så der indføres et kriterium om integrationspotentiale svarende 
til det, som VK-regeringen indførte i 2005. 
 
Ifølge Udlændingelovens § 8 kan en flygtning, der befinder sig uden for Danmark, blive genbosat i Danmark efter 
aftale med De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge (UNHCR) eller lignende international organisation. 
 
I hver sag vurderer Udlændingestyrelsen, om ansøgerne kunne have fået opholdstilladelse, hvis de var indrejst i 
Danmark som asylansøgere. Det vil sige, at både personer, der kunne have fået asyl eller beskyttelsesstatus, men også 
andre – fx personer, der kunne have fået humanitær opholdstilladelse, hvis de var indrejst i Danmark som 
asylansøgere – vil have en mulighed for genbosættelse i Danmark. 
 
Integrationspotentiale vægtes fremover 
 
Folketinget vedtog d. 26. januar 2016 lovforslaget L87. Det indebærer, at det såkaldte integrationspotentiale for den 
enkelte ansøger igen vil være et kriterium, der tillægges vægt ved udvælgelsen af kvoteflygtninge. 
Herunder ses der på: Sproglige forudsætninger, uddannelsesforhold, arbejdserfaring, familieforhold, netværk, alder og 
motivation. I hastesager og i sager om personer med særligt behandlingskrævende sygdomme vil disse forhold ikke 
have betydning.   
 
Ansøgeren skal desuden medvirke til en sundhedsundersøgelse, der foretages af International Organisation for 
Migration (IOM). Endeligt skal ansøgeren underskrive en erklæring om vilkårene for genbosætning i Danmark – det vil 
blandt andet sige, at de accepterer, at det er vigtigt at arbejde og lære dansk. 
 
 
FAKTA OM KVOTEFLYGTNINGE 
Det aktuelle tal for kvoteflygtninge til Danmark er 1.500 over en 3-årig periode (2014-2016.)  
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https://www.nyidanmark.dk/da-dk/ophold/asyl/ophoer.htm


NG  

Udlændingestyrelsen udvider udstedelse af administrative CPR-
numre til også at omfatte flygtninge 
Fra 1. februar 2016 vil udlændinge som får opholdstilladelse som flygtninge mv., der visiteres til 
boligplacering i en kommune, allerede have fået et administrativt CPR-nummer, når de 
efterfølgende møder op til bopælsregistrering i kommunen. Det er her vigtigt at have fokus på 
at bruge det allerede tildelte CPR-nummer.  
 
En udvidelse af området for udstedelse af administrative CPR-numre betyder, at flygtninge mv., der visiteres til 
boligplacering i en kommune, allerede ved meddelelsen om opholdstilladelse får et administrativt CPR-nummer. Det 
administrative CPR-nummer vil fremgå af selve brevet fra Udlændingestyrelsen med meddelelsen om 
opholdstilladelsen.  
 
Persongrupper, der er omfattet: 
 

• Flygtninge, der får opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1, 2 og 3.  
 

• Kvoteflygtninge, der får opholdstilladelse efter udlændingelovens § 8, stk. 1, 2 og 3. 
 

• Udlændinge, der meddeles humanitær opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 b. 
 

• Uledsagede mindreårige, der meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 3.  
 

• Udlændinge, der meddeles opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde efter udlændingelovens § 
9 c, stk. 1. 

 
Udlændingestyrelsen har siden 1. oktober 2015 tildelt administrative CPR-numre til bl.a. familiesammenførte 
udlændinge. 
 
Hurtigere sagsgang og mere sikre data 
 
Fordelen ved at Udlændingestyrelsen fremover udsteder CPR-numre til ovenstående gruppe, samtidig med at de 
opnår opholdstilladelsen, er, at kommunerne sparer tid ved registreringen, da de ikke behøver forholde sig til person-
ID.  
Samtidig sker der en øget synkronisering mellem it-systemerne, så risikoen for at borgeren bliver oprettet to gange, 
mindskes. Det øger datakvaliteten, og udvekslingen af informationer mellem myndighederne bliver mere sikker. 
 
YDERLIGERE INFORMATION 
Et administrativt CPR-nummer er et almindeligt CPR-nummer, som i første omgang oprettes til brug for offentlige 
myndigheders administrative sagsbehandling. Det er først ved selve bopælsregistreringen i kommunen, at den enkelte 
udlænding opnår de rettigheder, der følger heraf som fx sygesikring. Den enkelte udlænding beholder det samme 
CPR-nummer efter bopælsregistreringen. 
 
Læs mere om, hvornår Udlændingestyrelsen tildeler administrative CPR-numre, og se den fulde liste over 
persongrupperne på nyidanmark.dk 
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https://www.nyidanmark.dk/da-dk/for_samarbejdspartnere/administrative_cpr_numre.htm
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/for_samarbejdspartnere/administrative_cpr_numre.htm


 

Mulighed for at indgå aftaler om ændrede kommune- 
kvoter for 2016 
Efter at Udlændingestyrelsen opjusterede landstallet for 2016 er fordelingen i regionerne 
fastsat, mens fordelingen i kommunerne er undervejs. 
 
Udlændingestyrelsen udmeldte i december 2015, at landstallet for 2016 blev opjusteret fra 12.000 til 17.000 personer. 
Samtidig bad styrelsen kommunerne i hver region om at indgå en aftale om ændrede regionskvoter for 2016. 
Ved brev af 18. januar 2016 fastsatte Udlændingestyrelsen de ændrede regionskvoter for 2016, da KKR Hovedstaden 
på vegne af de fem kommunekontaktråd havde oplyst, at de af styrelsen beregnede regionskvoter var taget til 
efterretning.  
Regionskvoterne for 2016 er herefter fastsat således: 
 

Region Antal 
Region Hovedstaden 3.268 
Region Sjælland 2.907 
Region Syddanmark 3.982 
Region Midtjylland 4.398 
Region Nordjylland 2.445 
Total (landstal) 17.000 

 
 
I brevet af 18. januar 2016 har Udlændingestyrelsen anmodet kommunalbestyrelserne i hver region om at indgå en 
aftale om ændrede kommunekvoter for 2016. Hvis kommunalbestyrelserne inden for en region ikke inden den 1. 
marts 2016 har givet Udlændingestyrelsen meddelelse om en aftale om ændrede kommunekvoter for 2016, 
fastsætter styrelsen kvoterne, jf. integrationslovens § 8, stk. 4. Kommunekvoterne vil blive fastsat på baggrund af den 
nye beregningsmodel, der følger af den ved bekendtgørelse nr. 1528 af 11. december 2015 ændrede affattelse af § 11 
i bekendtgørelse nr. 50 af 18. januar 2008 om boligplacering af flygtninge. 
 
 
YDERLIGERE INFORMATION 
Se de beregnede kvoter for flygtninge til de enkelte kommuner for 2016 på Udlændinge-, Integrations- og 
Boligministeriets hjemmeside. 
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http://uibm.dk/filer/nyheder-2015/regions-og-kommunekvoter-for-2016.pdf/view
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https://www.nyidanmark.dk/da-dk/for_samarbejdspartnere/us_netvaerk_fora/Regionale_Netvaerk.htm
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/ophold/opholdskort_med_biometri/politistationer_der_optager_biometri.htm
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Kontakt/kontakt_udlaendingestyrelsen/skriftlige_henvendelser/
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